
 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Н А К А З  
 

від ____.___________ 20___р.           м. Суми       №__________ 
 

Про внесення змін до складу 

Робочої проєктної групи 

наказ №0296-I вiд 14.06.2022 року 

 

 

З метою забезпечення дотримання вимог кількісного та якісного складу робочих проєктних груп освітніх програм 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до складу Робочої проєктної групи  освітньо-професійної програми «Стоматологія» спеціальності 221 Стоматологія 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та затвердити її у такому складі: 
 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
 

Для НПП – 

найменування посади та 

відповідної кафедри; для 

здобувачів вищої освіти 

– освітній ступінь, 

абревіатура академічної 

групи; для зовнішніх 

стейкхолдерів –  посада 

та назва організації за 

основним місцем роботи
 

Освітня кваліфікація 
 

Професійна кваліфікація 

найменування закладу, який 

закінчив НПП, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту
 

(науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації,  

вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 
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ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 



І. Науково-педагогічні працівники  

1 

Москаленко 

Павло 

Олександрович  

«гарант 

програми» 

асистент кафедри 

стоматології 

Українська медична 

стоматологічна академія, 

спеціальність - 

стоматологія, 

кваліфікація – лікар-

стоматолог, диплом  ТА 

№21189087 від 

29.06.2002 р.  

Сертифікат В2 (English 

Level B 2) No: 000889240 

05.03.2018 р. 

Кандидат медичних наук, зі 

спеціальності 14.01.22 - 

стоматологія, диплом ДК № 

009850 від 26.10.2012 р. Тема 

кандидатської дисертації: 

«Морфо-функціональні 

порушення при 

гіпермобільності суглобової 

головки нижньої щелепи і 

методи їх корекції». 

Доцент кафедри стоматології, 

атестат АД №004337 від 

26.02.2020 р. 

1. Публікації: 

1. Anatomical and morphological aspects of 

papillae, epithelium, muscles, and glands of rats’ 

tongue: Light, scanning, and transmission electron 

microscopic study /L. Davydova, G. Tkach, A. 

Tymoshenko, P. Moskalenko, V. Sikora, L. 

Kyptenko, M. Lyndin, D. Muravskyi, O. 

Maksymova, O. Suchonos //Interventional Medicine 

& Applied Science, 2017, 9(3), 168 

2. Dependence of morphometric parameters of the 

dental occlusion on the type of the lower jaw growth 

in children with class II dentofacial anomalies who 

line in the northern Ukraine / L.V. Galich, V. 

Kuroedova, Yu. Lakhtin [et al.] // Georgian Medical 

News. – 2017. - No 3 (264). – Р. 35-39. 

3.The histological and electron microscopic study of 

the parotid salivary gland in dehydrated rats of 

different ages.|Denys P Biletskyy, Oleg A 

Ustiansky, Olena S Maksymova, Pavel A 

Moskalenko, Alexey A Tymoshenko, Anna S 

Degtyarenko, Viktoriia Yu Harbuzova, Yevhen I 

Dubovyk, Andrii P Voznyi, Gennadii F 

Tkach||Wiadomości Lekarskie.− Warsaw:  Polskie 

Towarzystwo Lekarskie, 2018.− Vol. 71(2). − P. 

307-313. 

4. Raed Rtail, Olena Maksymova, Viacheslav 

Illiashenko, Olena Gortynska, Oleksii Korenkov, 

Pav-lo Moskalenko, Mohamad Nasser, Gennadii 

Tkach, "Improvement of Skeletal Muscle 

Regeneration by Platelet-Rich Plasma in Rats with 

Experimental Chronic Hyperglycemia", BioMed 

Research In-ternational, vol. 2020, Article ID 

6980607, 9 pages, 2020. 

https://doi.org/10.1155/2020/6980607 

5. Features of skin wounds healing under chronic 

hyperglycemia and improvement of their treat-ment 

methods / Olena S. Maksymova, Svitlana M. 

German, Pavlo O. Moskalenko, Viktoriia O. 

Ysenok, Olena M. Gortynska, Kyrylo M. 



Hortynskyi, Gennadii F. Tkach// Wiadomości 

Lekarskie, Vol. LXXIV, ISSUE 5, may 2021 . − 

1174-1179. 

2. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

працював лікарем-стоматологом-хірургом у 

Сумській обласній клінічній стоматологічній 

поліклініці з 2002 р. по 2019 рік (Прийнятий на 

роботу 31.07.02 наказ 47 від 31.07.02, звіль-

нений 31.07.19 наказ 114-к) та з 2013 р по 

теперешній час на 0,25 ставки у ТОВ «Профе-

сорська стоматологія» (наказ №1 від 24.09.2013). 

2 
Галич Людмила 

Вікторівна  

асистент кафедри 

стоматології 

Українська медична 

стоматологічна академія 

(м. Полтава), 

спеціальність - 

стоматологія, 

кваліфікація – лі-кар-

стоматолог, диплом ТА 

№ 21189081 від 

29.06.2002 р. 

Кандидат медичних наук, зі 

спеціальності 14.01.22 - 

стоматологія, диплом ДК № 

039446 від 13.12.2016 р. Тема 

кандидатської дисертації: 

«Оптимізація морфоестетичної 

діагностики патологічного 

прикусу ІІ1 класу за Енглем у 

дітей 10-13 років із різними 

типами росту нижньої 

щелепи» 

1. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

- лікар-ортодонт ФОП Кравченко І.Л. (трудовий 

договір № 1833-12 від 04.05.2012 по теперішній 

час). 

- лікар ортодонт ТОВ «Професорська 

стоматологія» (наказ 133 від 07.08.2020 по 

теперішній час). 

3 

Черненко 

Володимир 

Миколайович 

асистент кафедри 

стоматології 

Українська  медична 

стоматологічна академія 

(м.Полтава),  

спеціальність 

стоматологія.  

лікар-стоматолог ТА 

21036860 від 29.06.2002 

р. 

Кандидат медичних наук, зі 

спеціальності 14.01.22 - 

стоматологія,  

ДК 054792 від 16.12.2019 р. 

Тема кандидатської дисертації: 

«Використання ксеногенних 

остеопластичних матеріалів 

при методиці безпосередньої 

імплантації з негайним 

навантаженням 

(експериментально-клінічне 

дослідження» 

1. Публікації: 

1. Любченко О.В. Морфологічне дослідження 

направленої регенерації кісткової тканини з 

використанням ксеногенного остеопластичного 

матеріалу «Біопласт – Дент» / О.В. Любченко, 

В.М. Черненко // Проблеми безперервної 

медичної освіти та науки ХМАПО. – 2017. – № 2 

(25). – С. 54–57. 

2. Любченко О.В. Морфологічне дослідження 

направленої регенерації кісткової тканини з 

використанням ксеногенного остеопластичного 

матеріалу «Cerabone» / О.В. Любченко, В.М. 

Черненко // Проблеми безперервної медичної 

освіти та науки ХМАПО. – 2017. – № 4. – С. 54–

55.  

3. Черненко В.М. Можливість використання 

методики безпосередньої імплантації з негайним 



навантаженням з використанням 

остеопластичних матеріалів (огляд літератури) / 

В.М. Черненко, О.В. Любченко // Журнал 

клінічних та експериментальних медичних 

досліджень. – 2017. – № 5 (4). – С. 995 – 1005. 

4. Любченко О.В. Огляд остеопластичних 

матеріалів. Оцінка якісних характеристик 

остеопластичного матеріалу «Біопласт – Дент» 

(огляд літератури та результати власних 

морфологічних досліджень) / О.В. Любченко, 

В.М. Черненко, І.В. Трейтяк // Вісник проблем 

біології і медицини. – 2017. – № 4. – Т. 2 (140). – 

С. 102–109. 

5. Черненко В.М. Використання ксеногенного 

матеріалу «Біопласт – Дент» при безпосередній 

імплантації з негайним навантаженням / В.М. 

Черненко // Вісник проблем біології і медицини. 

– 2018. – № 4 (146). – Т. 1. – С. 326-330. 

6. Черненко В.М. Використання ксеногенного 

матеріалу «Біопласт – Дент» при безпосередній 

імплантації з відстроченим навантаженням / 

В.М. Черненко, О.В. Любченко // Проблеми 

безперервної медичної освіти та науки. – 2018. – 

№ 4. – С.73-77. 

7. Черненко В.М. Порівняльне морфологічне 

дослідження направленої регенерації кісткової 

тканини з використанням остеопластичних 

матеріалів «Біопласт – Дент» та «Cerabone» / 

В.М. Черненко // Giorgian Medical News. – 2018. 

– № 5 (278). – С. 151–158. 

8. Черненко В.М. Система підтримки прийняття 

рішень лікарем щодо вибору метода дентальної 

імплантації / В.М. Черненко, О.В. Любченко, 

М.Л. Кочина //Український журнал медицини, 

біології та спорту. – 2019. – № 4(20), Том 4.– С. 

200-210. 

2. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

1. Приватна практика з 2010 по теперішній час.  

Ліцензія 1. Міністерство охорони здоров’я 

України – медична практика (стоматологія) 

Черненко Володимир Миколайович. Дата 



прийняття та номер рішення про видачу ліцензії -

25 лютого 2010 №4. Дата видачі ліцензії 

26.03.2010р. 

Ліцензія 2. Дата прийняття та номер рішення про 

видачу ліцензії- 6 лютого 2014 року. Дата видачі 

ліцензії -14.03 2014 

СТЕЙКХОЛДЕРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

ІІ. Здобувачі вищої освіти (за згодою)
 

 

4 
Староста Софія 

Борисівна 
студентка гр. СМ-901 - - - 

ІІІ. Зовнішні стейкхолдери (за згодою), діяльність яких пов’язана зі специфікою освітньої програми 

(роботодавці, випускники, представники академічного та наукового середовища) 

 

5 
Полякова Інна 

Сергіївна 

заступник директора з 

медичної частини КНП 

СОР «Сумська обласна 

клінічна стоматологічна 

поліклініка» 

Українська медична 

стоматологічна академія, 

2005 р., спеціальність - 

стоматологія, 

кваліфікація – лікар-

стоматолог, диплом 

ТА№ 27568695 від 

26.06.2005 р. 

- - 

 
2. Начальнику ВДІКК довести наказ в електронному вигляді до відома керівника групи супроводження ліцензування та акредитації 

(ГСЛА), та посадових осіб, які у ньому зазначені. 

 

 

Ректор                                                                                                                                                      Василь КАРПУША 

 
 

 

 


